
 

УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯТА: 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ЗАЕТИ ЛИЦА  
В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА 

РАЗХОДИТЕ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА  

И СЕМИНАРИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 

 Център за езиково, компютърно и професионално обучение, 

основан в 1999 година; 

 Център за професионално обучение с лиценз от НАПОО № 

200312088; 

 Учебен център със сертификат за качество EN ISO 9001 от 2003 

година; 

 22 години опит и традиция в обучението и квалификацията на 

работници и служители; 

 Партньор и изпълнител на обучения по национални  

и международни програми; 

 
Адрес на централен офис 

град Пловдив 4003, ул.Самара №13 
М: +359 886601108, М: +359 888641636 

E-mail: office@euro-alliance.net 
www.euro-alliance.net  
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Проект №BG06RDNP001-1.001-0031 

„Професионални обучения от “ЕВРО-АЛИАНС” ООД“ 
 

 

 

 

 

„ЕВРО-АЛИАНС“ООД е в изпълнение на проект №BG06RDNP001-
1.001-0031 „Професионални обучения от “ЕВРО-АЛИАНС” ООД“ 
с начална дата 24.02.2021 г. и крайна дата 01.09.2025 г. 

Дейностите по проекта са финансирани по Подмярка 1.1  
от ПРСР 2014-2020 

 

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТА: 

 Безплатно обучение, финансирано по ПРСР 2014-

2020; 

 Получаване на удостоверение за професионално 

обучение задължително за всички бенефициенти, 

кандидати за субсидии и директни плащания; 

 Получаване на знания по агроикономика, 

растителната защита, агрохимия и опазване  

на околната среда и водите; 

 Приоритетно подпомагане на малки стопанства и 

млади земеделци; 

 Внедряване на нови технологии и ноу-хау  

в земеделските стопанства; 
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ПО ПРОЕКТА СЕ ПРОВЕЖДАТ СЛЕДНИТЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ 

„Агроикономика, растителна защита и устойчиво 
земеделие“ - 150 часа 

Здравословни и безопасни условия на труд, 
Икономика, Предприемачество, Аграрна икономика, 
Основи на растениевъдството и хранителни 
елементи на растенията, Основи на растителната 
защита, Продукти за растителна защита, съгласно 
действащото законодателство и тяхната 
употреба, Агроклиматология и опазване на околната 
среда, Агробиология и принципи на устойчивото 
земеделие, Бизнес среда и екологична стратегия на 
фирмата и Учебна практика. 

 

„Растениевъдство, агроикономика и опазване на 
околната среда“ - 30 часа 

Здравословни и безопасни условия на труд, 
Икономика, Предприемачество, Аграрна икономика, 
Агроклиматология и опазване на околната среда, 
Агробиология и принципи на устойчивото земеделие, 
Бизнес среда и екологична стратегия на фирмата и 
Учебна практика.  

 

ДОКУМЕНТ: Удостоверение за професионално обучение  

по част от професия 

 

 

 

 



 

СЕМИНАРИ 

„Ефективност и иновации в съвременното земеделско 
стопанство“ - 8 часа 

Агрометеорология и аграрна икономика, Енергийна 
ефективност и иновации в земеделието и Опазване на 
околната среда и водите.  

 

ДОКУМЕНТ: Сертификат за участие в семинар 

 

СТЪПКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЯТА И СЕМИНАРИТЕ: 

1. Изберете желаното от Вас професионално обучение  

и/или семинар; 

2. Подайте предварителна заявка в офиса на ЕВРО-АЛИАНС 

или от сайта ни; 

3. Осигурете необходимите документи за включване в 

съответното обучение;  

4. Информирайте се за началото и графика на обучението; 

5. Подпишете договор и стартирайте обучението. 
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